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10.1.2018 A8-0381/307 

Amendement  307 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Instandhouding van visbestanden en bescherming van mariene ecosystemen door middel van 

technische maatregelen 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Bepaalde soorten destructief vistuig 

of methoden waarbij gebruik wordt 

gemaakt van explosieven, gif, verdovende 

stoffen, elektrische stroom, pneumatische 

hamers of andere klopwerktuigen, alsook 

gesleepte voorzieningen, grijpers voor het 

oogsten van rood koraal, andere soorten 

koraal of aan koraal verwante soorten, en 

bepaalde harpoengeweren moeten worden 

verboden, met uitzondering van het 

specifieke geval van elektrische 

pulskorren, die onder zeer strikte 

voorwaarden mogen worden gebruikt. 

(11) Bepaalde soorten destructief vistuig 

of methoden waarbij gebruik wordt 

gemaakt van explosieven, gif, verdovende 

stoffen, elektrische stroom, pneumatische 

hamers of andere klopwerktuigen, alsook 

gesleepte voorzieningen, grijpers voor het 

oogsten van rood koraal, andere soorten 

koraal of aan koraal verwante soorten, en 

bepaalde harpoengeweren moeten worden 

verboden. 

Or. fr 

Motivering 

Elektrische schokken zijn niet selectief en verdoven zonder onderscheid alle soorten die in de 

buurt zijn, met inbegrip van jonge exemplaren. De Noord-Franse vissers constateren dat 

pulskorvaartuigen de tongbestanden gevaarlijk doen slinken in gebieden waar dit soort 

visserij beoefend wordt. 
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10.1.2018 A8-0381/308 

Amendement  308 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Instandhouding van visbestanden en bescherming van mariene ecosystemen door middel van 

technische maatregelen 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 32 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(32) Op basis van een wetenschappelijke 

beoordeling van de effecten van innovatief 

vistuig, die door het WTECV naar behoren 

zijn geëvalueerd, moet het gebruik of de 

uitbreiding van het gebruik van innovatief 

vistuig, zoals de elektrische pulskor, als 

een optie kunnen worden opgenomen in 

gezamenlijke aanbevelingen van regionale 

groepen van lidstaten. Het gebruik van 

innovatief vistuig mag niet worden 

toegestaan indien uit een 

wetenschappelijke beoordeling blijkt dat 

het gebruik ervan negatieve effecten zal 

hebben op kwetsbare habitats en niet-

doelsoorten. 

(32) Op basis van een wetenschappelijke 

beoordeling van de effecten van innovatief 

vistuig, die door het WTECV naar behoren 

zijn geëvalueerd, moet het gebruik of de 

uitbreiding van het gebruik van innovatief 

vistuig, met uitzondering van de 

elektrische pulskor, die verboden moet 

worden, als een optie kunnen worden 

opgenomen in gezamenlijke aanbevelingen 

van regionale groepen van lidstaten. Het 

gebruik van innovatief vistuig mag niet 

worden toegestaan indien uit een 

wetenschappelijke beoordeling blijkt dat 

het gebruik ervan negatieve effecten zal 

hebben op kwetsbare habitats en niet-

doelsoorten. 

Or. fr 

Motivering 

Elektrische schokken zijn niet selectief en verdoven zonder onderscheid alle soorten die in de 

buurt zijn, met inbegrip van jonge exemplaren. De Noord-Franse vissers constateren dat 

pulskorvaartuigen de tongbestanden gevaarlijk doen slinken in gebieden waar dit soort 

visserij beoefend wordt. 
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10.1.2018 A8-0381/309 

Amendement  309 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Instandhouding van visbestanden en bescherming van mariene ecosystemen door middel van 

technische maatregelen 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 39 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(39) Om uniforme voorwaarden voor de 

uitvoering van de bepalingen van deze 

verordening te waarborgen, moeten aan de 

Commissie uitvoeringsbevoegdheden 

worden toegekend met betrekking tot: het 

vaststellen van de specificatie van 

voorzieningen om slijtage te beperken of 

om het ontsnappen van vangsten langs het 

voorste deel van gesleept tuig te 

bevorderen of te beperken; het omschrijven 

van de specificatie van 

selectiviteitsvoorzieningen die worden 

vastgehecht aan bepaald vistuig dat voldoet 

aan de basisnormen; het omschrijven van 

de specificatie van pulskorren; 

beperkingen op de bouw van vistuig en 

door de vlaggenlidstaten vast te stellen 

maatregelen voor controle en monitoring; 

het vaststellen van regels met betrekking 

tot de door de vlaggenlidstaten te nemen 

maatregelen voor controle en monitoring in 

verband met het gebruik van staand vistuig 

op een diepte tussen 200 en 600 meter; het 

vaststellen van nadere voorschriften inzake 

de controle- en monitoringmaatregelen die 

moeten worden genomen in verband met 

bepaalde gesloten of beperkte gebieden; en 

het vaststellen van nadere voorschriften 

inzake de signaal- en gebruikskenmerken 

(39) Om uniforme voorwaarden voor de 

uitvoering van de bepalingen van deze 

verordening te waarborgen, moeten aan de 

Commissie uitvoeringsbevoegdheden 

worden toegekend met betrekking tot: het 

vaststellen van de specificatie van 

voorzieningen om slijtage te beperken of 

om het ontsnappen van vangsten langs het 

voorste deel van gesleept tuig te 

bevorderen of te beperken; het omschrijven 

van de specificatie van 

selectiviteitsvoorzieningen die worden 

vastgehecht aan bepaald vistuig dat voldoet 

aan de basisnormen; het verbieden van het 

gebruik van pulskorren; beperkingen op de 

bouw van vistuig en door de 

vlaggenlidstaten vast te stellen maatregelen 

voor controle en monitoring; het vaststellen 

van regels met betrekking tot de door de 

vlaggenlidstaten te nemen maatregelen 

voor controle en monitoring in verband 

met het gebruik van staand vistuig op een 

diepte tussen 200 en 600 meter; het 

vaststellen van nadere voorschriften inzake 

de controle- en monitoringmaatregelen die 

moeten worden genomen in verband met 

bepaalde gesloten of beperkte gebieden; en 

het vaststellen van nadere voorschriften 

inzake de signaal- en gebruikskenmerken 
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van voorzieningen die worden gebruikt om 

walvisachtigen weg te houden van staande 

netten, en de methoden die worden 

gebruikt om de bijvangsten van zeevogels 

en zeereptielen tot een minimum te 

beperken. Die bevoegdheden moeten 

worden uitgeoefend in overeenstemming 

met Verordening (EU) nr. 182/2011 van 

het Europees Parlement en de Raad22 . 

van voorzieningen die worden gebruikt om 

walvisachtigen weg te houden van staande 

netten, en de methoden die worden 

gebruikt om de bijvangsten van zeevogels 

en zeereptielen tot een minimum te 

beperken. Die bevoegdheden moeten 

worden uitgeoefend in overeenstemming 

met Verordening (EU) nr. 182/2011 van 

het Europees Parlement en de Raad22. 

__________________ __________________ 

22 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

16 februari 2011 tot vaststelling van de 

algemene voorschriften en beginselen die 

van toepassing zijn op de wijze waarop de 

lidstaten de uitoefening van de 

uitvoeringsbevoegdheden door de 

Commissie controleren (PB L 55 van 

28.2.2011, blz. 13). 

22 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

16 februari 2011 tot vaststelling van de 

algemene voorschriften en beginselen die 

van toepassing zijn op de wijze waarop de 

lidstaten de uitoefening van de 

uitvoeringsbevoegdheden door de 

Commissie controleren (PB L 55 van 

28.2.2011, blz. 13). 

Or. fr 

Motivering 

Elektrische schokken zijn niet selectief en verdoven zonder onderscheid alle soorten die in de 

buurt zijn, met inbegrip van jonge exemplaren. De Noord-Franse vissers constateren dat 

pulskorvaartuigen de tongbestanden gevaarlijk doen slinken in gebieden waar dit soort 

visserij beoefend wordt. 
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10.1.2018 A8-0381/310 

Amendement  310 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Instandhouding van visbestanden en bescherming van mariene ecosystemen door middel van 

technische maatregelen 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 1 – punt 16 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

16) "elektrische pulskor": 

visserijtechniek waarbij gebruik wordt 

gemaakt van een elektrisch veld. De 

pulskor bestaat uit een aantal elektroden 

die in de sleeprichting aan het vistuig zijn 

bevestigd en die korte elektrische pulsen 

afgeven; 

16) "elektrische pulskor": verboden 

visserijtechniek waarbij gebruik wordt 

gemaakt van een elektrisch veld. De 

pulskor bestaat uit een aantal elektroden 

die in de sleeprichting aan het vistuig zijn 

bevestigd en die korte elektrische pulsen 

afgeven; 

Or. fr 

Motivering 

Elektrische schokken zijn niet selectief en verdoven zonder onderscheid alle soorten die in de 

buurt zijn, met inbegrip van jonge exemplaren. De Noord-Franse vissers constateren dat 

pulskorvaartuigen de tongbestanden gevaarlijk doen slinken in gebieden waar dit soort 

visserij beoefend wordt.
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10.1.2018 A8-0381/311 

Amendement  311 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Instandhouding van visbestanden en bescherming van mariene ecosystemen door middel van 

technische maatregelen 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – alinea 1 – letter b 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) elektrische stroom, behalve voor 

het gebruik van elektrische pulskorren 

overeenkomstig artikel 24 en deel E van 

bijlage V; 

b) elektrische stroom, ook voor het 

gebruik van elektrische pulskorren 

overeenkomstig artikel 24 en deel E van 

bijlage V; 

Or. fr 

Motivering 

Elektrische schokken zijn niet selectief en verdoven zonder onderscheid alle soorten die in de 

buurt zijn, met inbegrip van jonge exemplaren. De Noord-Franse vissers constateren dat 

pulskorvaartuigen de tongbestanden gevaarlijk doen slinken in gebieden waar dit soort 

visserij beoefend wordt. 
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10.1.2018 A8-0381/312 

Amendement  312 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Instandhouding van visbestanden en bescherming van mariene ecosystemen door middel van 

technische maatregelen 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Lidstaten die overeenkomstig 

artikel 19 gezamenlijke aanbevelingen 

indienen in verband met het gebruik of de 

uitbreiding van het gebruik van innovatief 

vistuig, met inbegrip van de in deel E van 

bijlage V beschreven pulskor, in een 

bepaald zeebekken, verstrekken een 

beoordeling van de waarschijnlijke 

effecten van het gebruik van dat vistuig op 

de doelsoorten en op kwetsbare soorten en 

habitats. 

1. Lidstaten die overeenkomstig 

artikel 19 gezamenlijke aanbevelingen 

indienen in verband met het gebruik of de 

uitbreiding van het gebruik van innovatief 

vistuig, met uitzondering van de in deel E 

van bijlage V beschreven pulskor die 

verboden blijft, in een bepaald zeebekken, 

verstrekken een beoordeling van de 

waarschijnlijke effecten van het gebruik 

van dat vistuig op de doelsoorten en op 

kwetsbare soorten en habitats. 

Or. fr 

Motivering 

Elektrische schokken zijn niet selectief en verdoven zonder onderscheid alle soorten die in de 

buurt zijn, met inbegrip van jonge exemplaren. De Noord-Franse vissers constateren dat 

pulskorvaartuigen de tongbestanden gevaarlijk doen slinken in gebieden waar dit soort 

visserij beoefend wordt. 
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10.1.2018 A8-0381/313 

Amendement  313 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Instandhouding van visbestanden en bescherming van mariene ecosystemen door middel van 

technische maatregelen 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage V – deel B – lid 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De volgende maaswijdten voor kuilen zijn 

van toepassing in de Noordzee en het 

Skagerrak/Kattegat. 

De volgende maaswijdten voor kuilen zijn 

van toepassing in de Noordzee en het 

Skagerrak/Kattegat, met uitzondering van 

de elektrische boomkorvisserij, die 

verboden blijft,  

Or. fr 

Motivering 

Elektrische schokken zijn niet selectief en verdoven zonder onderscheid alle soorten die in de 

buurt zijn, met inbegrip van jonge exemplaren. De Noord-Franse vissers constateren dat 

pulskorvaartuigen de tongbestanden gevaarlijk doen slinken in gebieden waar dit soort 

visserij beoefend wordt. 
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10.1.2018 A8-0381/314 

Amendement  314 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Instandhouding van visbestanden en bescherming van mariene ecosystemen door middel van 

technische maatregelen 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage V – deel E – subkopje 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het gebruik van elektrische pulskorren in 

de ICES-sectoren IVb en IVc 

Schrappen 

Or. fr 

Motivering 

Elektrische schokken zijn niet selectief en verdoven zonder onderscheid alle soorten die in de 

buurt zijn, met inbegrip van jonge exemplaren. De Noord-Franse vissers constateren dat 

pulskorvaartuigen de tongbestanden gevaarlijk doen slinken in gebieden waar dit soort 

visserij beoefend wordt. 

 



 

AM\1143181NL.docx  PE614.331v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

10.1.2018 A8-0381/315 

Amendement  315 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Instandhouding van visbestanden en bescherming van mariene ecosystemen door middel van 

technische maatregelen 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage V – deel E – subkopje 1 – alinea 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Onverminderd artikel 13 is het toegestaan 

in de ICES-sectoren IVb en IVc te vissen 

met een elektrische pulskor onder de 

voorwaarden die overeenkomstig artikel 

27, lid 1, tweede streepje, van deze 

verordening zijn vastgesteld en die 

betrekking hebben op de gebruikte pulsen 

en de monitoringmaatregelen die van 

kracht zijn ten zuiden van een loxodroom 

die de volgende punten met elkaar 

verbindt (gemeten volgens het WGS84-

coördinatensysteem): 

Schrappen 

- een punt op de oostkust van het 

Verenigd Koninkrijk op 55° NB, 

 

- oostwaarts tot 55° NB, 5° OL  

- noordwaarts tot 56° NB,  

- ten oosten van een punt op de 

westkust van Denemarken op 56° NB. 

 

Or. fr 

Motivering 

Elektrische schokken zijn niet selectief en verdoven zonder onderscheid alle soorten die in de 

buurt zijn, met inbegrip van jonge exemplaren. De Noord-Franse vissers constateren dat 

pulskorvaartuigen de tongbestanden gevaarlijk doen slinken in gebieden waar dit soort 

visserij beoefend wordt. 


